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ПОЛОЖЕННЯ
про експертно-консультативну раду Міністерства з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України
І. Загальні положення
1.1. Експертно-консультативна рада (далі – ЕКР) є постійно діючим
консультативно-дорадчим органом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України (далі – Мінреінтеграції), що утворюється з метою
експертно-консультативного
та
методичного
супроводу
діяльності
Мінреінтеграції, як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих
територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя (далі – ТОТ), а також прилеглих
до них територій, інформаційного суверенітету України.
1.2. EKP здійснює свою діяльність на громадських засадах.
1.3. EKP у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.
II.

Завдання та функції EKP

2.1. Основним завданням EKP є експертна, консультативна та методична
підтримка діяльності Мінреінтеграції щодо формування та реалізації державної
політики з питань ТОТ.
2.2. EKP відповідно до покладених на неї завдань:
2.2.1. бере участь в обговоренні проєктів нормативно-правових актів, які
розробляються та/або розглядаються Мінреінтеграції, та надає експертноконсультаційні висновки щодо них;
2.2.2. розробляє пропозиції щодо реалізації державної політики з питань
ТОТ;
2.2.3. проводить аналіз стану та проблемних питань у частині реалізації
державної політики щодо ТОТ.
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2.3. EKP має право:
2.3.1. залучати в установленому порядку до участі у роботі EKP
працівників Мінреінтеграції, представників державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою та
погодженням з ïx керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
2.3.2. у разі потреби, брати участь в консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органах, що утворюються Мінреінтеграції для розв’язання
нагальних та/або поточних проблем громадян України, які проживають на ТОТ,
а також прилеглих до них територіях.
ІІІ. Склад EКP
3.1. EKP формуються із представників Мінреінтеграції, науковців,
фахівців та експертів з питань соціального захисту населення, міжнародного
гуманітарного права, захисту державних активів, інших питань, віднесених до
сфери діяльності EKP.
3.2. До складу EKP входять голова та члени EKP.
3.3. Персональний склад EKP затверджується наказом Мінреінтеграції.
EKP очолює Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України.
3.4. Керівництво роботою EKP здійснює її голова, а за його відсутності –
член EKP, визначений головою EKP.
3.5. Голова EKP:
3.5.1. здійснює керівництво та організовує роботу EKP;
3.5.2. скликає засідання та головує під час засідань EKP;
3.5.3. підписує документи від імені EKP;
3.5.4. вносить пропозиції щодо зміни персонального складу EKP;
3.5.5.здійснює інші функції та повноваження, що випливають із
покладених на EKP завдань.
3.6. Члени ЕКР повинні:
3.6.1. не допускати дій, що можуть негативно позначитися на діяльності
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ЕКР;
3.6.2. утримуватися від заяв і вчинків, які можуть скомпрометувати
діяльність ЕКР;
3.6.3. не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що
стала їм відома у зв'язку з виконанням покладених цим Положенням
повноважень.
IV.Організація роботи ЕКР
4.1. Формою роботи EKP є засідання.
4.2. Засідання EKP можуть проводитись за необхідності, але не рідше
одного разу у квартал. Члени EKP та особи, запрошені на засідання, отримують
повідомлення про дату, час та порядок денний засідання не пізніше як за два дні
до його проведення.
Засідання EKP за потреби можуть проводитися в режимі відеоконференції
з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через
Інтернет (дистанційне засідання).
4.3. Засідання EKP є правомочним, якщо на ньому присутні не менше
однієї третини її складу.
4.4. Рішення EKP ухвалюються відкритим голосуванням простою
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
EKP може ухвалювати рішення з окремих питань шляхом письмового
опитування її членів.
4.5. Рішення, ухвалені на засіданні EKP, оформлюються протоколом, який
підписується головуючим на засіданні EKP.
4.6. Рішення EKP, ухвалені в межах
рекомендаційний характер для Мінреінтеграції.
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компетенції,

носять

4.7. Організаційне забезпечення діяльності EKP здійснює Державний
секретар Мінреінтеграції, матеріально-технічне забезпечення діяльності EKP
здійснює
відділ
ресурсного
забезпечення
Департаменту
фінансів,
бухгалтерського обліку та ресурсного забезпечення Мінреінтеграції, а
інформаційне забезпечення діяльності ЕКР – структурні підрозділи
Мінреінтеграції відповідно до напрямів їх діяльності.
_______________________________

